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EEC - STOBWITLISTENES FELTSSW - IKKE FOLKENES.
De tre hovedprinsippene sorl F.TC (Follesuarkedet) bygger på, ur:

Fri etableringsrott, fri kapitalbovegolse og fritt arbeidsnarked. Det er holt klart at dette ikke er °friheter" forvanlige folk. De tre prinsippene gir tvert luot kapitaleierne
sterre frihet til å drive rovdrift-på naturressurser og eske
utbyttingen av det arbeidende folket i ESC-landene
I ldpet av de 13 årene EEC har eksistert har de store konsernene
gjort bruk av.disse prinsippene, og de store nonopoleno douinorer nå holt enkelt deler av P.IG's næringsliv, Gjennou
sannenslutninger til store produksjonsenhetet (monopolisering)
dg sag.arbeid på tvers av landegrensene ned oppretting av datter..
selskaper o,l., vokser storkapitalistenes isakt raskt. 44 er
de viktigste delene av det dkononiske - livet i EEC under kentroll av en liten klikk kapitalister: nonopelborgerskapet eller
uonopolkapitalistklasson.
De norske storkapitalisten vet at de norske storkonsernene
vil lbi spurver .i EEC-uonepolenes tranedans, selv on de .enker
å skaffe sog Ukto uulighoter for profitt ved å presse Norge inn
i EEC. For ikke å bukke under i den beinharde konkurranSen, er
det helt nddvendig for den norske storkapitalen.å stå så sterkt
rustet sou nulig fdr et eventuelt nedlenskap i EEC. Dette kan
den oppnå bl.a, ved å drive i
en forsert rasjonalisering,
Akkurat nå er- storkapitalen nidt inne i denne forbercdolsesfasen •
I treforedlingsindustrien, for eksw.ipol,-har storkapitalen lagt ned
flere- store bedrifter og gjort hundrevis av arbeidere arbeidsldse
for kortere eller lengere tid. zn lignende utvikling kan ventes
i Trbndelag nå etter at Nordenfjeldske Treforedling har skaffdt
seg kontroll over do viktigste konkurrentene, Ranhein. og Van
Severen (Nausos og Lauvsnes). Ved de °frihetene° son hersker
innenfor F.T,IC vil storkapitalens nuligheter for å fore en slik
arbeidsfiendtlig rasjonaliseringspolitikk videre bli styrket hvis
vi tvinges inn i - EEC.
. ;

SKOLEN OG S4MFUNI3T.
Dette er allnenne tendenser SO2 vil gjere seg gjeldende i forbindelse ned norsk medleuskap i EEC. I hvor stor grad vil
disse tendensene gjere seg gjeldende innenfor skolen? Vi vil
prove å gi svar på det her.
Hva er hovedfer._lålet ned skolen i saufunnet vårt? Skolen er
on del av don saulede produksjonen son foregår i sanfunnet.
Fordi skolen utdanner arbeidskraft, er den til og med ert
svært viktig del. I sanfunn son vårt, er arbeidskraft en
uxe på like linje ned andre varer sou blir kjdpt og solgt.
Derfor blir produksjonen av arbeidskraft i skolen basert på
sn rine grunnlag son all annen varepreduksjon i et kapitalistsanfunn: privatdkononisk ldnnsomhet. Dette forholdet er
ued på å besterui'ie hvilken plass skoleelever og lwrere har i
saufunnet: Son alle andre deler av det arbeidende folket er
de ofre for kapitalens utbytting,
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Ett e r hvert som produksjonen i samfunnet går over i nye former, må også kravene til arbeidskraften forandre seg. I 1 . 910
var, f.eks produksjonen her i landet ennå nå et nrimitivt
stadium, OF mer enn
års skolegang var derfor overflødig for
å produsere en dyktig arbeider. I dam er dette endret. Ikke
mange arbeidskjøpere er nå fornøyd med at folk har "bare"
9 år på skolebenken. Faktisk r det slir et skole og utdanning i dag er et viktig område å ha kontroll over for
kapitalen. Utdanning er en viktig "produksjonsfaktor". I
regjeringa sitt langtidsprogram for 1970-73 står det føle''ende
om dette: "Utdanningspolitikken vil bli et viktig ledd i
industriutviklingen". (s. 165). Dette sitatet belyser forholdet skole/kapital, og det viser hvilken rolle utdanninga
spiller i dagens kanitalistiske samfunn med framskredne
produksjonsmetodler.
RASJONALISESING I SKOTRN
Samtidig som storkapit , ler gjennom staten skaffer seg økt
kontroll over undervisnirgssystemet, prøver den også å
effektivisere undervisningen og skaffe seg arbeidskraft
billigst mulig. Midler som spares inn på mer Profittbringende måter. (Jfr. 100 millioner kr. til monopolbedriften Norsk Hydro for å legge et oljeraffineri til D4ong-'
stad), Det er derfor "nødvendig" Med tiltak som kan holde
undervisningsutgiftene nede. Det er dette som kalles
rasjon , lisering.
I innstillingen til den offentlige komiteen fob endringer
av den videregående skolen ("Reiulf Steen-komiteen" kommer
dette med kapitalens behov for rasjonalisering i skolen kl-rt
fram. På side 40 i komiteinnstilling I står det: "Det er om
å gjøre at læringen kan foregå sa raskt og effektivt som mulig.
Ikke mindre viktig er dette ut fra arbeidslivets syns -Punkt,
fordi der utdanningen det her er tale om etter hvert vil bli
en-av de største Produksjonsomkostningene".
Vi kan dele r-slonaliseringen i skolen i to grunner: Detaljrasjonalisering innenfor rammen av bestående skoleslag for
dept første, og for det andre en fullstendig omorg-nisering av
hele skoleslag for å "møte de nye krav". Til ° ta seg av den
siste grunnen har staten i de siste årene nedsatt en rekke
komiteer. Vi har Dokka-komiteen for grunnskolen; vi har Siem
(en kjent monopolkapitalist, direktør i Aker/Fred Olsen) sine
komiteer for teknisk utdanning; vi har Gjelsvik-komiteen for
gymnaset:, og vi har Steen-komiteen for videreutdanning, dvs.
utdanning for ungdom i aldersgruPpen 16-19 år, Onpgaven til
disse komiteene er gitt temmelig entydig, blir det i realiteten ikke så stort spillerom for komiteen. Mandatet pleier
i regelen å være noe slikt: it komme med forslag til endringE=r
av skole-slaget "i lys av utviklingen i arbeidslivet og samfunnslivet". (teen-komiteen, innstilling I, s. 5). Hva
betyr så dette ordet "arbeidslivet", som staten bruker som et
magisk ord i disse mandatene? "Arbeidslivets behov" betyr
altså "kapitalens behov"rp Og når regjeringa ber on endringer
for møte diss: behovene, er det altså kapitalen de er ute
for å tjene.
I "vårt" samfunn er produksjonsnrosessen, "arbeidet", preget
av en fundamental interessekonflikt mellom de som arbeider
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- 4 og skaper ver/lier og d( som eier/kontrollerer Produsjonsmidlene. Å bes ,- rive dette forbldet med et ber rep som
"arbeidslivct", som. alts Skal omfatte både utybbercn
arbeidskjøperen) og den som blir utbyttet (arbeideren), gir
inntrykk av felles interesser son ikke er til stede. Et slikt
begrep er med p å tilsløre virkeligheten, og det er en del av
den ideologien som i dag brukes for føre folk bak lyset.
Enhver handling som er styrt av "produksjonslivets" eller
"arbeidslivets" krav, er ivirkeligheten styrt av kapitalens
krav, og dette lar seg bare skule ved hjelp av falske bete-+. etser og sosialdemokratiske gloser.
RASJON4=RIN 111 .Dk KAPITALISMEN - I KF I LI7T.ERES ELLER
ELEVERS INTERESSE
Hvordan virker ra s jonaliseringen n lærere og elever i skolen?
Det er klart nt dette m=, være et av hovedsnørsmAlene våre.
Fordi &.-t her er tale om rene lønnsomhetshensyn der målet er
høyest mulig utbytt,,, dvs. størst mulig produkslon for minst
mulig pris, er det innlysende at nroduksjenserbetens_ t. dvs.
elevens, interesser blir likegyldige. Eller som Gjelsvikkomiteen uttrykker det: "Trivsel og velferd er ikkje noko
mål i seg sjølv, men. gir det beste.grunnlaget for forbetringar
av arbeidsdisinlincn" (dvs. effektiviteten) (s. 108). Og
dette Merker både lærere og elever på kroppen når "reformene"
setter inn: Effektiviteten er det primære.
STEEN-kOMITES INI STILLING - ET EKSEJFEL P ELEV- OG LÆRERFIENDTLIG RASJONALISERING I. SKOLEN
tilpasning av det
I FEC blir det lagt stadig større vekt
videregående skolt systemet til markedsmekanismene. Her i
landet var Reiulf steen, nestformann i Arbeiderpartiet, formann
for en komite som har lansert det samme , systemet son det EECmyndighetene prøver å - presse gjennom i de seks EEC-landene.
(Eks.: "Manoth"-loven i Nederland). "Skolekomiteen av 1965",
som er det offisielle navnet på Steen-komiteen, kan nå svært
mange måter sies å være typisk for de komiteene som har utformet rasjonaliseringen i det norske utdanningsvesenet. Den
har avgitt en trebinds innstilling, og forslagene er til dels
Pakket inn i de Di st tiltalende forsikringer om at bcnsiktene
har vært:de beste. Men studerer vi forslas,age litt mer nøye,
oppdager vi at det er et svelg mellom de gode hensiktene og
om de blir satt ut i livet.
den måten forslagene vil fung e re
De fine ordene dekker over realitetene som nok ikke er like
fine. Steen-komiteen er muligens den viktigste av alle utd.-innings-komiteenc, og siden innstillingen fra denne komiteen
inneholder saker som er typisk for all ras,jonalisering i
skolen og også fordi Steen-komiteens reformer,har likhetsPunkter med reformer i EEC-landene, vil vi her ta for oss
nettopp denne innstillingen litt grundigere.

ET ENHit:TLIG SKOL;SYSTEM ÅPNF1:. VEGRY FOR STØRRE DOMINANS AV
KAPITALKREFTENE OG SKADER DERWD LgRERE OG ELEVER
Steen-komiteens innstilling innebærer at all utdanning for
skal samordnes. Gymnas, yrkesskoler
aldersgruppene 16-1
og fagskoler skal utgjøre en enhet. Hvorfor er en slik forandring nødvendig, og hvilke følger vil den ha for lærere og
elever?
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- 5 Det gir ser selv at en slik samordning vil styrke_ den sentrale
kontrollen av skoleverket. (Det (r det samme som vi ser blir
oppnådd gjennom innføring av landsomfattende normering av
karakterer og normerte prøver). Denne økte sentrale kontrollen
vil igjen "gjøre det mulig ned mange og store endringer av
skolen slik at den til enhver tid svarer til de kravene og
løser de oppgavene som de økonomiske interessene setter onn.
Skolen må lo':t kort tid kunne tilpasse seg kapitalkreftenes
endrede behov. Dette kommer klart fram i Steen-innstillingen:
"Når forholdene i arbeidslivet og samfunnsliv i den grad er
Preget av raske og store forandringer, er det klart at dette
seg utslag i hyppige og til dels store endringer i
må
Disse skillene (mellom de forskjellige
skoletilbudet
skoleslagene) er ikke lenger i samsvar med forholdene i
arbeidsliv og samfunnsliv og behovet for utdanning i et høgt
industrialisert og dynamisk samfunn. Et slikt oPpdelt skolesystem er dessuten lite skikket til rask r , ;k a tj.passe seg
nye krev og behov" . (Innst. I, s. 58). Men hvordan skal så
elevers og læreres interesser ivaretas i et slikt "dynamisk"
skolesystem? Hvordan blir det for lærere og elever når de
til stadighet skal tilpasse seg de nye kravene? Her har nok
uten tvil komiteens mindretall sett noe vesentlig n'r dct
sier: ".;)ut er grunn til å tro at en skole i en slik evig
forandring vil kunne bli en stor belastning b'Ide for lmrere
og ele'Ver. ctadire forny19 r betyr økt erbcilp2ess".
(Innst. III, s. 56).
Men dette med stadige forandringer er ikke noe nytt trekk ved
de forskjellige sidene av det kapitalistiske samfunnet. Allerea.e i "Det Kortmue istiske Manifest", utgitt første rang i
februar 1848, pekcr Karl Marx or Friedrieh Engels rå dette:
"En konstant omforming av produksjonen,, uavbrutt .forstyrring
av alle sosiale forhold, en evig usikkerhet og uro. særmcr.(cer
den borgelige epoken fra alle tidligere epoker. ,!-Y ,
noe
komiteen kan ikke en gang Være stolt over å ha funnet
nytt for kapitalen.

tTVELGEWEY'AV Al-CPFIDSKRAFT MER
ET ENRRTLIG SKOLESYSTEM
RAFFINERT OG SIKR;P.R DEMED KAPITALN ØKT ARBEIDSINMATS OG
ØKT:PROFITT
Sosialde;Iokraten Steen or hans kolleger har mer å by på,
flere fordeler for kapiteler og flere ulemper for lærere og
elever. En reform sikter mot mest mulig fri overgang fra en
utdanningsve-g til en annen, og for å oppnå dette skal fagkretsene bli mest mulig ensartede. "Det skal i prinsippet
være fritt yrkesvalg", ubasuneres det. Men hva er den
egentlige hensikten med dette tiltaket? Hvordan ville det
gå med de forskjellige bedriftenes tilfredsstilling 2 .7
behov for arbeidskraft hvis alle fikk velge den utdanningen
de ville? Her er komiteen klar over vanskene og legger lurt
til: "Det er imidlertid en oppgave for skoleverket å hjelpe
til at arbeidslivet får dekket sitt behov for adekvat utdannet arbeidskraft. (Or da nytter det ikke med "fritt"
utdannet arbeidskraft, dvs. "fritt" yrkesvalg. Ver anm.).
Det kan det gjøre ved , at skolen er ordne s t slik og •det er
utbygd en slik rådrivningstjenebte et elevene fordeler seg
I,s.53).
mest hensiktmessig på de ulike alternativen e".
Hensiktsmessig for hvem? Er dette fritt yrkesvalg? Nei,
dette er manipulering satt i system!
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Opplegget med enhetlig utdanning gir høve til å. skyve folk hit
og dit ved hjelp av knep ("rådgivningstjeneste" o.l.) fra en
utdanningsveg til en annen etter son behovene forandrer seg.
Denne truselen om å bli flyttet vil alltid henge over hodene
på lærere og elever som et Damokles-sverd. Dette vil ved
siden av psykisk press også sikre hardere innsats for ikke
å dette av lasset. Komiteen har altså også funnet en måte
å presse elevene til mer slit og pugg i samme slengen. Dette
sier de selvsagt ikke rett ut, men mener at de har løst det
problemet som etter deres mening består i at "vårt nåværende
system for utvelgelse sikrer en altfor dårlig utnyttelse av
de menneskelige ressursene". Dette med "fritt" yrkesvalg er
igjen et ideologisk trick som brukes for å komuflere tiltak
med klare siktemål: Rasjonalisering på kapitalens premisser
til skade for lærere og elever.
,

STEEN-KOMITEEN SER DET SOM SIN WPGAVE Å UTDANNE MOBIL ARBEIDSKRAFT

Vi kommer så til et punkt som har spesiell interesse når vi
skal se på forholdet mellom EEC og raslonaliseringen i skolen.
Sammenhengen kommer klart fram når vi ser på hvordan komiteen
behandler forholdet mellomallmenn- og yrkes-utdanningen og
hvorfor de behandler det /-)" et særegen måte. Ifølge Steenkomiteen skal skillet mellom yrkesutdanning og allmennutdanning nå fjernes. I stedet farå lære folk ODD til et
bestemt yrke, skal skolen nå bare gi elevene et allmenngrunnlag. Hvorfor? Komiteen svarer selv: "Mest mulig mobil
arbeidskraft er :n av de viktigste forutsetningene for
økonomisk vekst". (Innst. I, s. 38). Kan sammenhengen
mellom EEC og skolereformer utnykkes klarere? Er ikke nettopp prinsippet om "arbeidskraftens frie bevegelighet" et av
kjernepunktene når det gjelder EEC? Fritt arbeidsmarked
innebærer at det er ftitt for kapitalen å kjøpe den arbeidskraften den ønsker og at arbeidsfolk derfor i større grad nå
innstille seg
å leve en usikker tilværelse og flytte fra
sted til sted dersom Norge skulle tvinges inn i monopolkapitalens fellesskap EEC.
Hva er det så konkret teen-komiteen ønsker a gjøre for at
skoleelevene seinere skal kunne "bevege seg mest nulig friksjonsfritt i arbeidslivet"? (Innst. I, s. 39). Komiteens
svar p:j dette spørsmålet er: "Dette betyr at en må legge
særlig vekt
de elementer som kan tenkes å ha vell'ig verdi
også ved skifte av yrke. Til dette hører generell teknisk
innsikt og manuell ferdighet. Gode arbeidsvener, samarbeidsvilje og samarbeidsevne og en positiv innstilling til arbeid
i sin alminnelighet vil formodentlig også under alle omskiftelser være positive egenskaperg. (Innst. I, s. 39).
Hve betyr s dette at lovene skal læres orp til sa=beidsvilje og en "positiv innstilling til arbeid i sin alminnelighet?
Det betyr rett og slett at skolen sin ideologiske funkon
skal styrkes, elevene skal nå gis de forestillingene og de
holdningene son er nødvendige for at kapitalen skal kunne
presse igjennom en beinhard strukturrasjonalisering og gjøre
arbeidsfolk om til mobile arbeidsautomater, uten møte motstand. En slik form for utdanning vil på lang sikt være en
forutsetning for at kapitalen skal kunne utnytte de mulighetene
EEC gir løfter om.
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ANDRE "SKOLEREFORMER" TJENT R DE SA_Iv= INTERESSENE OG G.ÅR UT
OVffR LÆR= OG FLEVER
Vi forlater nå Qteen-komiteen og går over til =) se på den andre
gruppen 'av rasonaliseringstiltak i skolen, nemlig grunnen
detal,jrasiohelisering.
Først skal vi se litt på 5-deeY..ers-uka. Den er ikke noe onde
i og for seg; svært mange ønsker seg sikkert en ekstra fridag
hver uke. Men når 5-dagers-uka forsøkes gjennomført som i
norske ungdomsskoler og gymnas i dag, innebærer den økte byrder
for både lærerne oa elevene og må derfor bekjempes. Skolebyråkretene til kapitalen Prøver gjøre'l/e) av lærerne overflødie ved å kutte ut en ukedag. Samtidig øker arbeidsbyrdene til dem som er igjen med mint 1/6 siden pensum ikke
blir skåret ned tilsvarende, men snarere økt. økt arbeidsledighet blant lærerne vil samtidig kunne holde lønningene
nede slik at staten/monopolkapitalen kan spare penger og
sette inn hardere fremstøt også på andre felter. Elevene på
sin side tvinges, slik 5-dagers-uka n4 forsøkes gjernomført,
til å gjøre det samme på 5 dager som de nå sliter med å få
gjort 12$. seks. IL- jen ser vi sammenhengen mellom det som
skjer i skolen og det som skjer ellers i samfunnet: Rasjonaliog slit
sering med 5-dagers-uke har allerede ført til økt
På mange arbeidsplasser_ rundt om i landet, og nå sk'1 d:n altså inn i skolen. Vi må derfor gå inn for:
1) å avvise alle forsøk på 5, innføre skolebyråkratenes/kapitalens 5-dagers-uke
2) a. innføre 5-dagers-ukf. ,p4 lærernes ca elevenes
premisser, dvs. pensumsreduksjon i takt med
timereduksjonen uten at hjemmelekser øker,
lærere avsettes eller lønn reduseres.
Det nve karaktersystemet i gymnaset har møtt hard motstend
fra elever og lærere. Det er ikke rart. Systemet rrir en
fin: re sortering av arbeidskraften, splitter onn elevene innbyrdes. øker kampen for å overleve nå skolen og øker dermed
arbeidspresset: Karaktersystemet virker som. en Pisk som
tvinger effektiviteten igjennom på lærernes og elevenes
bekostning. Kravet om nytt karaktersystem liar ikke kommet
fra lærerne og elevne - kravet har kommet fra kapitalen
gjennom dens lydige håndlangere i statsbyråkratiet.
økte pensa er et dominerende trekk i skolen. I det oppskrytte "reformgymnaset" har pensa blitt manccdoblet i forhold til det tradisjonelle gymnaset.
De normerte og standardiserte prøvene har sammenheng meddelt
nye karaktersystemet, eller som Gjelsvik-komiteen sier: "Dei
skalla normerte prøvene er viktiri -e hjelperåder i arbeidet med
å finne fram til ei så rettvis karakterfordeling som mogeleg".
.."Tri standpunktprøve er jamt over bygd. °pr) på'same vis som
ei normert prøve, og har nokonlunde same funksjon". Disse
prøvene her form av tippeskjema Svaret er formulert 1:3, forhånd. Vi skal bare tippe svar ved å krysse av ruter eller
svare ja eller nei.
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Følgene av normerte og standardiserte prøver kan vi =SUT"-

mere slik:
1) De lammer elevenes selvsendige tenkning og sperrer
for trening i formulering av problemstillinger.
2) Økt arbeidspress for elever og lære-e. Pensumplanen må følges slavisk hele året. Vi kan aldri
vite når en prøve kjøres ut fra -det sentrale prøvebyrået og må derfor alltid være a jour med pensum.
Eksamenpresset blir kontinuerlig gjennom hele året.
3) økt konkurranse p.g.a. normalfordelingen som fører
med seg at når en gruppe arbeider seg opp På landsbasis, må en annen gruppe rykke tilsvarende ned.
Vi må altså slite hardere og konkurrere i. landsomgang for å holde oss p' det samme nivåt som før.
4) Ensretting av undervisningen. Mcd prøvene hengende
over hodet blir det ikke plass for et selvstendig
opplagg av pensum eller tempo. Denne avgjørelsen
flyttes til de sentrale skolemyndighetene.
Prøvene er dessuten en absolutt forutsetning for at den landsomfattende normeringen skal kunne håndheves. Tsva innebærer:
denne normeringen?, Den sikrer at alle skoleelever over hele
landet skal veies på samme vekt. Keraktcrboka - "elevenes
varedeklarasjon".- skal utarbeides etter de samme retningslinjene over hele landet. Dette er nødvendig nettopp fordi
elevene er tiltenkt ei framtid som mobil arbeidskraft. Da er
det om å gjøre med et enhetlig vurderingssystem. Dette gjør
at en lett kan tenke seg systemet med normerte prøver og
landsomfattende normering til å gjelde f.eks. innenfor EEC,
slik at en elev fra Namsos skal kunne bli veid p4 samme vekt
som en fra Paris, om de søker på samme jobben, Det felles
arbeidånarkedut.r- lovfestet i Romatraktaten - vil måtte kreve
et felles normeringssystem. Vi skal seinere se at fundamentet
for et slikt system alt er lagt gjennom Romatraktaten.
FELLES SKOLEPOLITIKK I EEC - KAPITALENS KRAV TITFREDSSTILTRUDE
Filere og flere lærere og elever har i den scincste tida begynt
å se at EEC ikke er en sanarbeidsorganisasjor7på et abstrakt
politisk plan. De ser at EEC er et økonomisk - redskap som går
ut over de daglige livsvilkårene til arbeidsfolk, bønder,
fiskere, småhandlere,,skoleelever, studenter, osv. For
lærere og elever blir det da vesentlig å undersøke hvordan
EEC helt konkret vil forverre deres kår, hvilke følger ,t
EEC-redllamskap vil ha for skolen. Dette har mange nångjort.
Derfor har etter hvert EEC-motstanden økt veldig blant lærere
og elever.
,

_en.slik utvikling, at folk begynner å-gå imot EEC fordi de
innser at E1'C utgjør en trusel for deres daglige interesser,
gjør EEC-tilhengerne i næringslivet og DNA /lo-ledelsen
urolige. F.eks uttaler statens "nøytrale" informasjonssjef
Tim Greve, son også er styremedlem i Europa-bevelsen: "Det
finnes ingen felles skolepolitikk i EEC". Dette er ikke
riktig. Det finnes en felles skolepolitikk i EFC 2 og når
Tim Greve sier noe annet, er det fordi han ønsker å føre
folk bak lyset.
.
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Faktum er at omrissene av en felles skoleoolitilzk i RRC kommer
fram alt i .Romatraktaten som ble laget i 1957.
Artikkel 57
handler bl.a. om gjensidig godkjenning av eksamensbevis EEClandene imllom (felles normering), art. 41 or samordning av
yrkesopplæringen i landbruket, art. 50 om utveksling av
spesielt uncre "arbeidstakere", osv.
Merl viktigere enn disse artiklene i Romatraktaten er de vedtakene som EEC-organer seinere har gjort. Det pr'st vidtgende vedtaket er det som EEC-Kommisjonen fattet 8. m-rs 19 70.
Der sies det:
"1) M, dlemslandenes utdanninrrssirstemer må 'tilpasses
de fremt i dige politiske økoncmiske og sosiale
realitet, r.
2)

Det må sikres bevegelsesfrihet for universitetsfolk i medlemslandene.

3)

Kjensgjerninger om det europeiske: samarbeid bør
gjøres kjent gjennom undervisning i skoler og
universitet.

4)

Direktiv, r om vilkår og beting e lser for undervisning og utdannelse av håndverkere, ingeniører,
arkitekter, leger, tannleger, farmasøyt_r, sykepleiere, optikere og jordmødre er allerede forelagt fellesmarkedets ministerråd og videre forslag vil ±ølge.
,

5) Disse forslagene har ftrmul.rt og vil formulere
minimumskravene gjeldende for gjensidig anerkjc.nnelse, og vil derfor etter at de bar tr • dt
i kraft, stadig harmonisere utdanningssystem( ne
på den rest tenkelige: måte.
Hvilke slutninger kan vi så trekke av dette? For det første
viser det med all mulig tydelighet at "informasjons"-sjef
Tim Greve farer med løgn. For det annet ser vi det vi tidligere har vært inne på: at skolen ikke er en øy i samfunnet.
"Skolen mA tilpasses de økonomiske, politiske og sosiale realiteter", som innenfor EEC vil bety tilpa•ning til fritt arbeidsmarked, fri kapitalbevegr ' lse monopolisering, o - svekking av
folkevalgtes innflytelse. Kapitalkreftenes styrkede posisjon
b e tyr også en styrket posisjon i skolen. Skoleelever i EEC
og lærere i FRC nå nødvendigvis, p.g.a den store makt og de
gunstige rettigheter monopolkapitalen der har greid å slå
kloa i, i høyeste grad bli off e r for kapitalens behov for
rasjonalisering og utbytting.
c"kolf n skal harmoniseres og
tilpasses kapitalens krav.
RASJONALISERING I SKOLEN I EEC-LANDENE
I praksis har kapitalens styrkede posisjon i skolen ført til
en omfattende rnsjonalis(ring. I store trekk Lr det samme
slags reforme = r som foregår i EEC-landene som vi har fått
merke her i landet. Omfanget og formene for rasjonaliseringen
varierer imidlertid fra land til land: I OECD-dokum e ntet
"Reviews of n -Itonal educational Policies" kan vi l e se i
detalj hva som foregår. (OECD - eller Den europeiske økonomiske samarbeidsorganisasjon - ble dannet i 1948 med 18 vesteuropeiske land som medlemmer og med USA og Canada tilslutt e-t).
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I Italia, Nederland og Vest-Tyskland er omfattende olaner
satt ut i livet for Yl rasjonalisere de videregående skolene,
slik vi så Steen-komiteen vil gjøre det h , :.r i landet: Mamothw
Planen i Nederland, pla:n(nc or "habitur"-eksemen i VestTyskland og en plan om reform av yrkesutdanningen i Italia,
har alle store likethsPunktcr med Steen-komiteens Planer.
Det landet som tradisjonelt har ligget lengst framme i dette
arbeidet med å bringe videreutdanningen i samsvar ned "tidas
krav", er Frankrike, son jo er et land der utbyttinga av
folket gjennom g-ullismens hav-fascisme har vært ytterliggående. Den såkalte Langevin-elanen som de Gaulle satte ut
i livet i begynnelsen av 60-årene, har faktisk tjent som det
viktigste forbildet for Steen-komiteen.
Det son skj. r pa universitetene, ligger utenfor ram= for
dette heftet. Her er det nok å slå fest -t også universitetsreformene, som i Norge har blitt lansert ev den beryktede
Ottosen-komiteen, også har sine paralleller i EEC-landene
f. eks. Brand ts forslag til omorganisering av Vest-Tysklands
universitetssystem og de franske universistetsreformene fra
1968.
.

DET ER SAMMENHENG mELLon EEC-FORBEREDELSE OG RASJONALISERINGEN I DEN NORSKE SKOLEN
Vi skal prøve å summere opp sammenhengen mellom EEC o' skolereformene i følgende fem punkter:
1) Skolereformene og EEC er utslag av sam-e økonomiske fenomen:
For å holde profitten jevnt høy, er k ,^e , itelen i +ac; nødt til
å ta i bruk stadig nye og mer ytterliggående metoder:
Strukturrasjonalisering er en slik metode, EEC og "reformene"
i skolen er to andre (og de er samtidig en del av strukturrasjonaliseringen). De har de samme konsekvensene for
folket: økte arbeidsbyrder og økt utbytting. Slike tiltak
er altså nødvendige for kapitalen for at den fortsatt skal
kunne ekspandere, og ekspansjon er som kjent livsbetingelsen for kapitalismen.
2) Generelle tiltak over lengre tid for 21 hindre at EEC-overgangen blir katastrofalt bra. Strukturrasjonalisering og
rasjonalisering har i dag oppskrudd takt fordi kapitalen
forbereder norsk EEC-medlemskap. Rasjonaliseringen i
skolen langs EEC-retningslinjer er en av måtene medlem°
skapet forberedes på.
3) Samsvaret mellom "nyordninger" i den norske skolen og i
skolen i EEC-lendene fr så stor gt det kan synes son om
den varslede "forlovelsesnekten" mellom Norge og FEC
allerede har trådt i kreft.. Hvis vi greier å avverge
EEC-truselen i første omgang, vil likevel alle disse
tilnasningstiltakene fortsette og kanskje lure oss inn
i EEC bakvegen, mot folkets vilje, hvis vi ikke cr T)1
vakt på forberedelsene og' slår. dem tilbake en for en.
4) Kapitalens jerngrep on skolen er iferd med 4 strammes til
og vil styrkes ytterligere ved eventuelt norsk medlem ,—
skep i EEC. Dette vil medføre en forverring av forholdene
i skolen. Kravene til norske skoleelever vil bli hardere.
I EEC vil rasjonaliseringen bli enda mer omfattende.
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5) Mulighetene for å slå tilbake nye elevrasjoneliseringsfrantøt vil bli vesentlig svekket hvis
ser vi et
kapiticn far presset oss inn i EEC. I
lærepe o'vl_rvigjennonlbålbevis9t k mp hareteid .å,)
stoppe- innføringen av normerte prøver i gymnaset. I
ungdomsskolen ble innføringen og prøvene slått halvveis
tilbake gjennom de store boikott-aksjonane våren 1971.
Men om motstanderne neste gang slike framstøt rammer oss,
blir storkapitalens byråkrater i Brussel i stedet for
Bondevik/Gjerde, er det ikke sikkert at vi greier a oppnå det samme.
ORGANISER KAMPEN MOT SKDLEREFORMER OG EEC:
Blant annet av disse grunnene na også lærere og skoleelver
slutte ESEP til kampen mot norsk medlemskap i EEC. Eorhandz'
lingene red EEC i Brussel er bare en måte norsk FEC-medlemskap blir forberedt på. Rasjonaliseringstiltak, prisstigning,
lønnsstopp og moms er andre like viktige oR nødvendige tiltak
for å forberede norsk storkapital til EEC-medlemskap.
'arbeidere, bønder, fiskere, småhandlere, studenter, lærere
og skoleelever betaler disse forberedelsene. Kampen mot
EEC må omfatte kampen mot hver enkelt av disse forberedelsene.
For lærere og elever nå noe av det viktigste bli kampen mot
de forberedelsene som foregår i skei n. Kannen mot skoereformene er en del Pv kampen mot FEC o OR vi nå arbeide
aktivt mot FEC forå hindre= verre skolereformer og for a gjøre
kampen mot reformene lettere.
:E■jiFVER OG LÆRERE:
Opprett studie- og aksjons-grupper på din
skole o i din klesse:
Gå imot lærer- og elev-ficndtlig rasjonalisering!
Til kamp mot EEC og alle WC-forberedende
tiltak!

STUDIE=',MÅL:
Det er viktig at hver enkelt tar initiativet til diskusjon om
de sakene vi har behandlet her - diskusjon i klassen, i friminuttene, i stiler, med lærere, foreldre, osv. -Ror å lette
slike diskusjoner og føre linjene litt videre fra det vi her
har tatt opa, har vi laget noen studiespørsmål:
1) Ut frø. EEC-prinsiPnet om fri bevegelighet for arbeids"takere" (se Roma-traktaten, art. 4R-51), - hvert som
tjener på. dette prinsippet og hvem som rammes, - diskuter
"fri bevegelighet for skolecluv(r" (normerte prøver,
sentralt prøvebyrå, normering ev kar , kterer nå landsbasis).
2) I regj'eringa s "Langtidsprogram 1970-73" står dct at utgiftene pr. elev skal holdes konstant både i grunnskolen
og i gymnaset (LangtidsprogrammEt s. 109 og 111) i tida
fram til 1973. På hvilke måter har dere merket sparetiltak på skolen i dat siste? Ut fra den enorme pris.
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stinincPcn i forbindelse
steg prisene ned .knapt 15%) - diskuter om det er noen
sammenherig mellom regjeringfl s langtidsp1Pner og rasjonaliseringstiltak dere kjenner. Har r?ere noen mening om hva
de innsparte pengene brukes til?
.

3) Diskuter egne erfaringer ned rasjonali,scringstiltak på
skolen. (Porsøkene ned norr?,rbe prøver og 5-dagers-uka
i Mandnlsskolene).
4) Boikott ra n v de norm(rte prøvene i Oslo-skolene i arril
1971 førte til at prøvene ble valgfrie. 1 ,):-.A forhånd hadde
elevene organisert aksjonskomite i hver klasse. Er det
mulig for dere å danne en Pksjonskonite mot EEC og/eller
rasjonalisering i kl -Issen? Hvordan kan dere jobbe for å
spre løpesedler, hefter, ogl. til andre?

•
•
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